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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087773989

จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 15,000.00
เหมาเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน ๓ รายการตามรายละเอียดแนบ
ท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914016338 ชจ ๙๗/๒๕๖๕ 01/09/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087780251

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00 บาท

32,100.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 30,000.00ถังรองรับขยะหรือสิ่งปฏิกูลและคอกกั้น1

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 1,200.00ไม้จิ้มขยะ2

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 900.00ไม้กวาดแข็ง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914008702 สธซ ๓๖/๒๕๖๕ 01/09/2565 32,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087777790

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,570.00 บาท

67,570.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 67,570.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 650914008937 ชซ ๙๔/๒๕๖๕ 01/09/2565 67,570.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087778796

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,600.00 บาท

61,600.00 บาท

3730200250360 มิถุนาพันธ์ุไม้ 61,600.00หญ้านวลน้อย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250360 มิถุนาพันธ์ุไม้ 650914009197 ชซ ๙๕/๒๕๖๕ 01/09/2565 61,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087779544

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,786.00 บาท

11,786.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 11,786.00จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 650914009457 ชซ ๙๖/๒๕๖๕ 01/09/2565 11,786.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097027375

จ้างเหมาวัดสายตาประกอบแว่น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่มีปัญหาทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111,000.00 บาท

111,000.00 บาท

3709900150552 ห้างนาฬิกา-แว่นตา ซิตี้ไทม์ แอนต์ วิชั่น 54,000.00แว่นสายตายาว1

3709900150552 ห้างนาฬิกา-แว่นตา ซิตี้ไทม์ แอนต์ วิชั่น 25,000.00แว่นสายตาสั้น2

3709900150552 ห้างนาฬิกา-แว่นตา ซิตี้ไทม์ แอนต์ วิชั่น 32,000.00ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900150552
ห้างนาฬิกา-แว่นตา ซิตี้ไทม์ แอนต์
วิชั่น

650914101105 สธจ ๑๙/๒๕๖๕ 05/09/2565 111,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097060278

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,510.00 บาท

9,510.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 9,510.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914121163 สปซ ๔๗/๒๕๖๕ 06/09/2565 9,510.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097059782

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,170.00 บาท

5,170.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 5,170.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 650914120738 สปซ ๔๖/๒๕๖๕ 06/09/2565 5,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097059406

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,216.00 บาท

41,216.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 41,216.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 650914119166 สปซ ๔๕/๒๕๖๕ 06/09/2565 41,216.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097058770

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

1710200092377 ศรีสุขการเกษตร 10,000.00
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า บาร์พร้อมโซ่ ๒๒ นิ้ว ใช้น้ำมันเบนซิลผสมออ
โต้ลูป ๒T

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710200092377 ศรีสุขการเกษตร 650914135442 ชซ ๙๘/๒๕๖๕ 06/09/2565 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097057989

จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย หมู่ ๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73,120.00 บาท

73,120.00 บาท

1709900804033 นายภาณุพงษ์ บุตรา 73,120.00
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย หมู่ ๑
ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900804033 นายภาณุพงษ์ บุตรา 650914113652 ชจ ๑๐๑/๒๕๖๕ 06/09/2565 73,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097056785

จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ คสล ? ๐.๔๐ เมตร ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3700200326455 นางสาวมัจฉา โสภา 9,000.00
จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ คสล &#8960; ๐.๔๐ เมตร ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน หมู่ที่ ๑
ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200326455 นางสาวมัจฉา โสภา 650914108074 ชจ ๙๙/๒๕๖๕ 06/09/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097054560

จ้างเหมางานวางท่อ คสล ? ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก บริเวณสามแยกห้วยทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 25,000.00
จ้างเหมางานวางท่อ คสล &#8960; ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก บริเวณสามแยกห้วย
ทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914106380 ชจ ๑๐๐/๒๕๖๕ 06/09/2565 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097110015

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (อัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๔๐๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

4700300001653 โรงกลึงแสงอุทัยการช่าง 9,000.00ถังน้ำมันโซล่าพร้อมติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4700300001653 โรงกลึงแสงอุทัยการช่าง 650914152987 สธจ ๒๐/๒๕๖๕ 07/09/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097110230

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,170.00 บาท

8,170.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,170.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์
แอซเซสเซอรี่

650914151495 ศษซ ๒๖/๒๕๖๕ 07/09/2565 8,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097163302

จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

69,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 69,000.00
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  จำนวน  2 ห้อง
ขนาดกว้าง 1.50  เมตร ยาว  3  เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า  4.50  ตารางเมตร
ก่อสร้างตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914245029 ชจ/102 13/09/2565 69,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097254135

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ บธ ๘๙๑๓ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,840.00 บาท

48,840.00 บาท

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 14,200.00ยางนอก OTANI ๙.๐๐-๒๐ L๘๘ ๑๔PR (หน้า)1

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 27,200.00ยางนอก OTANI ๙.๐๐-๒๐ U๗๗ ๑๔PR (หลัง)2

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 5,700.00ยางใน ๙.๐๐3

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 1,740.00ยางรอง ๙.๐๐4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 650914265150
สปซ (ปภ)
๑๒/๒๕๖๕

13/09/2565 48,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097254860

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,854.00 บาท

21,854.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 21,854.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650914279205 ชซ ๑๐๓/๒๕๖๕ 13/09/2565 21,854.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097297673

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๑ ๐๐๔๖, ๖๐๐ ๖๑ ๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,165.00 บาท

10,165.00 บาท

0705562004147 บริษัท สปอร์ต ลัคชัวรี่ จำกัด 7,000.00ชุดสายสลิง TURUS ขนาด ๖ มม.1

0705562004147 บริษัท สปอร์ต ลัคชัวรี่ จำกัด 2,500.00สายพานมอเตอร์ ลู่ว่ิงไฟฟ้า2

0705562004147 บริษัท สปอร์ต ลัคชัวรี่ จำกัด 665.00ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705562004147 บริษัท สปอร์ต ลัคชัวรี่ จำกัด 650914302035 สธจ ๒๑/๒๕๖๕ 14/09/2565 10,165.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097127956

จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านสนั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

256,000.00 บาท

256,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 256,000.00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสนั่นขนากว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว
๑๒๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า  ๔๘๐  ตารางเมตร          (ราย
ละเอียดแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650922016142 ๖/๒๕๖๕ 16/09/2565 255,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097134964

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแป้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 200,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านป้าแป้  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว
๙๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า ๓๗๖  ตารางเมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธ์ิ 650922016774 ๗/๒๕๖๕ 16/09/2565 200,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65097721071

จ้างจ้างเหมาจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

61,120.30 บาท

0703536000821 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สัณหกิจการโยธา 61,120.30กรวยจราจรหรือที่ลากแนวเส้น(46.16.15.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703536000821 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สัณหกิจการโยธา 650914622930
สปจ.(ปภ)
8/2565

29/09/2565 61,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


